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Esetfüggő szülések

• RÖVIDEN
Készpénzt adnak
üveghulladékért

Tünetmentesnek is kell lennie a kismamának, ha karjába venné babáját
• A jelenleg érvényben lévő minisztériumi rendelet szerint el kell különíteni az

igazoltan pozitív kismamát az újszülöttől, és az anyatej is veszélyes hulladéknak
minősül, ezért el kell önteni azt. A most módosított módszertan alapján ez megváltozik: az anyatej nem minősül veszélyes hulladéknak, és szoptathatja babáját
a pozitív, tünetmentes anya. A módszertan azonban még önmagában nem elég, a
rendeletnek is módosulnia kell. Az új protokoll azonban még inkább esetfüggővé
teszi a szüléseket.
HAJNAL CSILLA
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módszertan
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int arról beszámoltunk,
egy csapat kismama,
édesanya – köztük ügyvéd és pszichológus – nyomásgyakorlásba kezdett országos szinten
azért, hogy az egészségügyi minisztérium szülészet-nőgyógyászati, illetve újszülöttosztályokért
felelős bizottságai változtassanak a módszertanban leírtakon,
amely szerint igazoltan pozitív
koronavírusos kismamáktól, illetve fertőzöttgyanús
esetektől – a negatív teszt
megérkezéséig – elválasztják az újszülöttet. Ez
szembemegy az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
ajánlásával is, amely szerint nincs bizonyíték arra,
hogy az anyatejen keresztül fertőződhet a baba, ezért nem ajánlják
a fertőzött kismama és az újszülött szétválasztását. Hazai civil
szervezetek már március óta kérik
a módszertan összehangolását a
WHO ajánlásaival a COVID-19cel fertőzött anyák szoptatásának
megkönnyítéséért, hiszen több
kutatás is bizonyítja, hogy a szükséges óvintézkedések megtételével a szoptatás előnyei meghaladják a fertőzés kockázatát.

Változásokat hozott,
de sok kiskaput hagyott
A hazai egészségügyi minisztérium
bizottságai az elmúlt napokban módosítottak a módszertanon, azonban sok kiskaput hagyott az új ajánlás. Változást hozott ugyanakkor a
módszertan azon pontja, miszerint
a pozitív, tünetmentes anya szoptathatja és elláthatja gyerekét szülés
után a kórházban közös, írásos megegyezés alapján, miután helyesen
tájékoztatták őt a lehetőségeiről és
aláírta a személyre szabott beleegyezését. Továbbá a pozitív anya
teje nem minősül veszélyes hulladéknak, szoptathatja babáját, ha tünetmentes, illetve lefejt anyatejet is
kaphat a baba. Abban az esetben, ha
az anya pozitív és tünetei is vannak,
elviszik a babát, és őt is letesztelik.
Amennyiben pozitív lesz a baba
eredménye, megfi gyelés alatt tartják az újszülötteket ellátó intenzív
osztályon, és 48 órán belül ismét letesztelik, vagy bármikor, ha tünetei
lesznek. Negatív teszteredmény esetén az újszülött osztályon marad inkubátorban, és a kórházi személyzet
etetheti az anyától lefejt tejjel – ha
ezt megengedi az anya egészségi állapota, ellenkező esetben tápszerrel
eteti a személyzet. Ugyanakkor ha a
baba két egymást követő tesztje negatív lesz, akkor az édesapával, családdal való megbeszélést követően

lehetőség van arra, hogy kiengedjék
a babát a kórházból – olvashatjuk a
módosított módszertanban.

A rendeletet is kell módosítani
Ez a módszertan egy ajánlásnak
számít, akárcsak a márciusi, azaz továbbra is érvényben van a 2020/555ös egészségügyi minisztériumi rendelet, amely jogilag erősebb, mint
egy ajánlás. Ebben a rendeletben
az áll, hogy minden esetben a pozitív kismamák babáját elkülönítik,
de sokszor indokolatlanul történik
mindez. Ebben a rendeletben nem
árnyalják azt, hogy a kismama tünetmentes vagy sem, kivétel nélkül
mindenkire érvényes – világít rá a
törvény visszásságára Péter Krisztina ügyvéd. „Arra gondolunk, hogy
valószínűleg a rendeletet is fogják
módosítani, és nagyjából ez lesz benne, ami a módosított módszertanban
is megtalálható. Van benne némi
engedmény, ami az előzőhöz képest
jobb, de sok minden változatlan
maradt. Az új szerint a tünetmentes
kismama együtt lehet a babával egy
szobában, és szoptathatja is, ez jelenti a fejlődést a régihez képest. De
ugyanakkor nem elég az, hogy negatív tesztje legyen a kismamának, hanem tünetmentesnek is kell lennie,
mert számolnak azzal, hogy sok a
hamis teszteredmény” – magyarázta
az ügyvéd, aki ismer konkrét esetet,

amikor a pozitív, de tünetmentes kismama két hétig volt elválasztva a babától, aki negatív volt. Az új protokoll
szerint most már együtt lehetnek, de
csak ha tünetmentes, és ha az orvos
úgy ítéli meg, hogy nincs tünete.

A túlzott elővigyázatosság ára
Péter Krisztina szerint ez még inkább esetfüggővé teszi a szüléseket, hiszen az orvos jóindulatán,
szakértelmén, hozzáállásán múlik,
hogy a pozitív kismama megkapja-e
a babát vagy sem. „Sok orvos viszont túlzottan elővigyázatos, ezért
külön tartják őket anélkül, hogy a
fertőzés reális esélyeit fi gyelembe
vennék. Mi összeállítottunk egy
petíciót, amiben kértük, engedjék
meg, hogy együtt legyen a baba és
a mama, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív az anya, ugyanis
ezt ajánlják a nemzetközi egészségügyi szervezetek is. Romániában
egy kicsit túlzásba viszik ezt az
óvatosságot, de ha az Egészségügyi
Világszervezet ezt ajánlja, akkor
azt figyelembe kell venni” – fejtette
ki Péter Krisztina. Az ügyvéd arra
is rávilágított, hogy a betegjogok
megsértése is aggasztó, hiszen a
törvény értelmében a betegnek kell
az engedélye mindenféle beavatkozás esetén, a szülő nő is jogilag
betegnek számít, és a babával történő beavatkozások esetében is
kell a szülő nő beleegyezése. Ha el
vannak választva, akkor a betegjogok megsértésének számít, ha nem
kérik a szülő írásos beleegyezését
a babán történő beavatkozásokkor.
Az új módszertan szerint
a tünetmentes kismama együtt
lehet a babával egy szobában,
és szoptathatja is – ehhez azonban
módosítani kell a rendeletet

▾ KORÁBBI FELVÉTEL: GÁBOS ALBIN

Csomagolóanyagnak minősülő
üveghulladékok gyűjtését
szervezi november 3–7. között
az Eco-Csík Kft. hulladékgazdálkodási cég Csíkszeredában
és 15 községben. A községek központjában, valamint
Csíkszereda négy gyűjtőpontján – a Nagyrét utcában (a
„cirkuszkertben”), Zsögödben
a kultúrotthonnal szemben,
Csíksomlyón a gyermekotthonnal szemben, valamint
a Testvériség sugárút és a
Gyermek sétány találkozásánál
– 10 és 15 óra között veszik át
a hulladékokat. Elfogadják a
befőttes, ásványvizes, sörös,
boros, pezsgős, röviditalos
üveget, a bébiételes és a
parfümös üveget, de az eltérő
újrahasznosítási eljárás miatt
nem veszik át az ablaküveget,
a tükröt, a poharakat, a hőálló
üvegedényeket, a villanykörtéket és neoncsöveket, valamint
az orvosságos üveget sem. A
szennyezett üveget szintén
nem veszik át, leadás előtt el
kell távolítani a kupakot is. Az
átvett üveg kilogrammjáért a
helyszínen 30 banit fizetnek.
November 3-án, kedden Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos,
Csíkszentmihály, november
4-én, szerdán Csíkszentkirály,
Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Tusnád, november 5-én,
csütörtökön Csíkszentlélek,
Csíkszentgyörgy, Csíkpálfalva,
Lövéte, november 6-án, pénteken Kászonaltíz, Csíkkozmás,
Csíkszentmárton, november
7-én, szombaton Csíkszereda
lakosait várják a megadott
helyszíneken.

Családi tragédia
Gyergyóditróban
Családon belüli erőszak
ügyében indított vizsgálatot a
Hargita Megyei Ügyészség hétfőn. A bűnügyi vizsgálat egy
62 éves gyergyóditrói asszony
ellen folyik, aki a gyanú szerint
halálosan megkéselte a férjét.
Az ügyészség tájékoztatása
szerint vasárnap, italozás és
korábbi nézeteltérések következtében veszekedés tört ki a
házaspár között otthonukban,
amely során a feleség a férjét
szíven szúrta. A férfi életét
vesztette. A gyanúsított ellen
24 órás őrizetet rendeltek el, a
bűnügyi vizsgálatot a gyilkosság ügyében tovább folytatja
az ügyészség. (Gergely Imre)

